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Hotel/Kro
Hotel/Inn
Hotel/ Gaststätte

B&B
B&B
B&B

Campingplads
Camping site
Campingplatz

Vandrehjem
Youth hostel
Jugendherberg

Herberg
Pilgrims hostel
Pilger-Herberge

Shelter
Shelter
Schutz

Svømmehal/friluftsbad
Swimming bath
Hallenbad/Freibad

Udsigtspunkt
Viewpoint
Aussichtspunkt

Natur
Natur
Natur

Information
Information
Information

Hulvej
Hollow path
Hohlweg

UNESCO
UNESCO
UNESCO

Teltplads
Tent site
Zeltplatz

Dagligvare
Grocery
Ebensmittelgeschäft

Kirke, vand og toilet
Church, water and wc
Kirche, wasser und wc

Restaurant
Restaurant
Restaurant

Café/Cafeteria
Coffee Shop / Cafeteria
Café / Cafeteria

Seværdighed
Attraction
Sehenswürdigkeit

Attraktioner
Attractions
Attraktionen

Museum/Udstilling
Museum/Exhibition
Museum/Ausstellung

Busstoppested
Bus stop
Bushaltestelle

Tog & Busstation
Train- & Busstation
Zug & Busstation

Cykelsmed
Cykel repair shop
Fahrradwerkstatt

Badestrand
Beach
Badestrand

 

Nr. markeringer
No. Selections
Nr Auswahl

Vandrerute
Hiking route
Wandern

Cykelrute
Cycle route
Radweg

147

Guiden er støttet af EU og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Region Syd Danmark, Region 
Midtjylland, kommunerne i de to regioner og udarbejdet i 
samarbejde med turistbureauer og kommuner i Region Nordjylland.

Når du planlægger din tur
På haervej.dk kan du finde oplysninger om overnatningsmuligheder, spisesteder og etapebeskrivelser 
langs Hærvejen. 
Download også Hærvejens app med detaljerede kort samt oplysninger om overnatningsmuligheder, 
indkøb mv. langs ruterne. 
Tjek udinaturen.dk for naturlejrpladser.
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Ørnhøj Jættestue

Gravhøj ved Drastrup Skov

Gravhøjen ved
Oddershøj

Pastor Wøldikes 
Æblehave
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Skivum-stenen
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Svenstrup til Skivum Svenstrup til Skivum

Frendrup Nihøje - på landskabets top.  55  En af Himmerlands 
mest markante højgrupper og med en imponerende udsigt. 
På trods af navnet er der dog kun bevaret 7 høje, der ligger 
som perler på en snor. Højene er fra bronzealderen ligesom 
skåltegnsstenen ved lågen ind til området. Skåltegn er symboler 
for sol og frugtbarhed. Hvis de er svære at se, så mærk med 
fingerspidserne.

Det skjulte oldtidslandskab på Vokslev Hede.  56  3.500 
års historie bevaret i et flot hedelandskab mellem blomster 
og sommerfugle. De kulturhistoriske spor er de 6 Stærhøje 
– gravhøje fra bronzealderen, et net af små, firkantede 
jernaldermarker adskilt af lave skelvolde og et stort antal hulveje, 
der trækker furer over bakken efter årtusinders færdsel.

Hjeds Kær - en rigtig blomstereng.  57  Fra Veggerby kirkegård 
får du et godt kig ud over det store kærområde, og det er nemt at 
forestille sig, at her tidligere har ligget søer. En mosaik af dyrkede 
arealer, enge, søer og pilekrat danner i dag ramme om en 
blomsterrigdom med blandt andet fire orkidearter og farverige 
blomster som trevlekrone og engblomme.

Højris Mølle og Skivum Nørrekrat.  58  Omgivet af mose og 
eng snor Sønderup Å sig gennem dalbunden, forbi den gamle 
vandmølle Højris Mølle, hvor århundreders færdsel ned over 
skrænterne har trukket dybe hulvejsspor. Det klassiske, jyske 
egekrat med krogede og skæve stammer vokser på ådalens 
skrænter og skaber en helt særlig oplevelse.

Frendrup Nihøje – on top of the landscape.  55  One of the 
most distinctive groups of mounds in Himmerland – and with 
an impressive view. The mounds are from the Bronze Age, as 
are the cup sculpture at the gate that marks the entry to the 
area. 

The hidden ancient landscape on Vokslev Hede (Vokslev 
Heath).  56  3,500 years of history are preserved in a beautiful 
heath landscape; six Stærhøje – burial mounds from the Bronze 
Age, small rectangular fields from the Iron Age and a large 
number of sunken roads.  

Hjeds Kær – a genuine flowery meadow.  57  From Veggerby 
cemetery you can gaze upon a mosaic of cultivated fields, 
meadows, lakes and willow thicket – and, for instance, four 
different types of orchid.

Højris Mølle (Højris Mill) and Skivum Nørrekrat.  58  
Surrounded by marshland and meadow, Sønderup Å (Sønderup 
Stream) winds past Højris Mølle where centuries of movement 
up and down the slopes have drawn deep trails from sunken 
roads. The stream is lined by oak scrubs, which is typical of 
Jutland. 

Frendrup Nihøje – hoch über der Landschaft.  55  Eine 
der markantesten Hügelgruppen von Himmerland mit einer 
beeindruckenden Aussicht. Die Hügel stammen aus der 
Bronzezeit so wie auch die Steine mit Schalenzeichen am 
Eingangstor zum Gebiet. 

Die versteckte Altertumslandschaft in Vokslev 
Hede  (Vokslev Heide).  56  3.500 Jahre Geschichte sind 
in einer schönen Heidelandschaft erhalten geblieben. 
Stærhøje – Hügelgräber aus der Bronzezeit, kleine viereckige 
Eisenzeitfelder und viele Hohlwege. 

Hjeds Kær – eine richtige Blumenwiese.  57  Von Veggerby 
Kirkegård aus sieht man ein Mosaik von bewirtschafteten 
Gebieten, Seen und Korbweidenpflanzungen mit vier 
verschiedenen Orchideenarten und anderen Pflanzen.

Højris Mølle und Skivum Nørrekrat.  58  Umgeben 
von Mooren und Feldern schlängelt sich der Sønderup 
Å  (Sønderup Fluss)  an Højris Mølle  (Højris  Mühle)  
vorbei, wo tiefe Hohlwegsspuren an den Steilhängen 
von jahrhundertelangem Verkehr zeugen. Klassisches, 
jütländisches Eichendickicht zieht sich über die Steilhänge 
des Flusstals. 
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